Banco Volkswagen apresenta condições
especiais para o up!
São Paulo, 14 de março de 2014 - O Banco Volkswagen, maior banco de
montadora do país, preparou condições exclusivas para o up!, compacto
considerado um dos mais importantes lançamentos da marca nos últimos
tempos.
O financiamento do modelo pode ser feito em 36 parcelas, com entrada de
50% e taxa de 0,99% ao mês. O plano é válido até 31 de março, em toda a
rede de distribuidores da montadora.
Outra opção para quem quer adquirir o up! é o Consórcio Nacional
Volkswagen, com prazo de até 72 meses, e parcelas a partir de R$ 339,15, no
plano “Mais Leve”.
Além disso, a Corretora de Seguros Volkswagen oferece opções de proteção
para o veículo a partir de R$ 1.355,00*. O preço é para a cobertura anual
contra roubo, furto, colisões e danos a terceiros, segundo perfil médio de
consumidor, com 28 anos, do sexo masculino e morador da região
metropolitana de São Paulo, entre outras características.
Para conferir outras condições, os interessados devem visitar
concessionárias Volkswagen e procurar por um representante do Banco.

as

* Seguro anual à vista no valor de R$ 1.355,00 para cobertura Compreensiva + RCF. Valor baseado na tarifação
vigente em 13/03/2012. Foi considerado um perfil médio* na simulação e o SCORE do SERASA. As coberturas
utilizadas foram: R$ 50.000,00 para Danos Materiais e Danos Corporais, R$ 5.000,00 para Danos Morais, Franquia
Normal e 100% FIPE. Condição valida para operações pela Mapfre Seguradora S/A e comercializado pela Volkswagen
Corretora de Seguros Ltda. Seguro condicionado à aceitação da seguradora e sujeito a alterações de acordo com o
perfil e tarifação vigente. *Região Metropolitana de São Paulo, 28 anos, sexo masculino, administrador, casado,
garagem na residência e local de trabalho, não estuda e não há condutores ou residentes menores de 26 anos que
conduzem ou possam conduzir o veículo.

A Volkswagen Serviços Financeiros é formada pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional
Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa oferece
produtos para facilitar o acesso a automóveis de passeio, veículos comerciais e caminhões e
ônibus Volkswagen e MAN, além de veículos Audi e motocicletas Ducati. Conta com sete filiais
e postos de atendimento distribuídos pelo País. Atende a aproximadamente 600
concessionários da marca. Em mais de cinco décadas de atuação no Brasil, o Banco
Volkswagen alcançou uma carteira de R$ 24 bilhões e possui uma base com mais de 940 mil
clientes. Mais informações no site da empresa: www.bancovw.com.br
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